1.Зошто се предлага нецелосна и нејасна одлука?
1. Не се согласувамe дека се работи за нецелосна и нејасна одлука. Одлуката јасно се
повикува на законската основа предвидена Законот за трговски друштва, јасно и целосно
го определува основот и причините зошто е предложена на усвојување на собранието на
акционери и ги има сите неопходни параметри кои на секој акционер на ДГ БЕТОН му
даваат увид во мотивите и причините за вака предложената одлука.
2. Зошто се предлага одлука без образложение?
2. Не се согласувамe дека одлуката е без образложение. Самата одлука, како што е
претходно појаснето, веќе ги содржи сите неопходни параметри, вклучително и
законската и основа и причините заради која е донесена. Исто така и на седницата на
собранието на акционери, беа презентирани образложенијата зошто одборот на
директори ја предложи оваа одлука. Така, да неоснованата констатација дека се работи
за одлука без образложение е само и единствено ваше гледиште на нештата, кое во
целост го отфрламе.
3. Зошто се предлага одлука која е во директна спротивност со интересите на
акционерите и со целта на постоење на акционерско друштво?
3. Повторно не се согласуваме со вас ни дека се работи за одлука кој е во директна
спротивност со интересите на акционерите ни дека се работи за одлука која е спротивна
со целта на постоење на акционерското друштво. Повторно тоа е само и единствено ваше
неосновано гледиште на нештата и неоснована констатација. Напротив, се работи за
одлука со која се валоризира ангажманот кој имаше исклучително поволен придонес за
друштвото. Во крајна линија, на акционерското собрание, акционерите со своите
гласови, ја донесоа Одлуката со големо мнозинство, односно со 27933 гласови ЗА, 27,
42 гласа ПРОТИВ и 27 гласови ВОЗДРЖАН и одлучија дека истата е во нивен интерес,
а воедно и на на целта на акционерското друштво.
4. Кои се посебно доверени работи на претседателот на Одборот на директори во
врска со склучувањето на Договорот за изведба на станбено деловен комплекс на
улица Хорвачанска во Загреб. Р Хрватска?
4. 2020 и 2021 година се години на функционирање во пандемија, каде се соочивме со
енормни потешкотии како во реализирањето на постојните проекти, така и во
обезбедување на нови ангажмани. И тоа не само ДГ Бетон, туку, претпоставувам, ви е
јасно, се однесува на целиот градежен сектор. Оттука, неопходно беше, целокупниот
одбор на директори, и вклучително Претседателот, со енормни напори и усилби да се
обидат да обезбедат нови проекти кои би ги изведувало друштвото. Особено успешен
беше претседателот на одборот и токму тука се тие како што наведувате посебно
доверени работи – обезбедување на неопходни нови проекти за премостување на кризата

со пандемијата, со користење на лични врски, лични пријателства, дозволено лобирање
и енормно ангажирање.
5. Во што конкретно се огледа и изразува посебно успешниот ангажман на
Претседателот на Одборот на директори во врска со склучување на Договорот за
изведба на станбено деловен комплекс на улица Хорвачанска во Загреб, Р.
Хрватска?
5. Успешноста се огледа во фактот што и покрај сите пречки, сите рестрикции за
патување, сите ризици по личното здравје заради големиот број на средби и контакти,
беспоштедниот ангажман на Претседателот на одборот на директори, со користење на
лични познанства и сесрдни заложби вроди со плод и овозможи склучување на
споменатиот договор од кој се има енормна корист, не само од договорот сам по себе,
туку и заради овозможениот влез на странски пазар во вакви, специјално неповолни
услови.
6. Колку изнесува вредноста на делот од работите кои ќе ги изведува Друштвото по
Договорот за изведба на станбено деловен комплекс на улица Хорвачанска во
Загреб, Р. Хрватска?
6. Договорот е склучен на предвидена вредност од 57.130.772,16 куни, Друштвото,
согласно договорот ќе изведува 50% од работите значи 28.565.386,08 куни.
7. Каква е динамиката на изведување на работите кои ќе ги изведува Друштвото
по Договорот за изведба на станбено деловен комплекс на улица Хорвачанска во
Загреб, Р. Хрватска?
Рокот за изведување е 15 месеци.
8. Колку е очекуваната добивка (изразена во апсолутен износ) од изведбата на
работите по Договорот за изведба на станбено деловен комплекс на улица
Хорвачанска во Загреб, Р. Хрватска, по години? и 9. Колку е очекуваната
Оперативната добивка/Приходи од продажба (ROS) по години?
8. и 9. Во однос на проектот во Хрватска, пресметката е со профитна маргина од 15%.
Рокот за завршување на проектот е 15 месеци, а очекуваните приходи по истиот се
согласно висината на потпишаниот договор – 4 милиони евра.
10. На кој начин и врз основа на кои критериуми е утврдено наградувањето да биде
5% од делат од работите кои ќе ги изведува Друштвото по Договорот за изведба на
станбено деловен комплекс на улица Хорвачанска во Загреб, Р. Хрватска? и 19. На
кој начин и врз основа на кои критериуми е утврдено наградувањето да биде 5%
од делат од работите кои ќе ги изведува Друштвото по Договорот за изведба на
станбено деловен комплекс на улица Хорвачанска во Загреб, Р. Хрватска?

10. и 19. Не е утврдено – предложено е. Предложено е, а ако не прашувате за тоа, бидејќи
Одборот сметаше дека станува збор за адекватна награда за вложениот ангажман за
дополнително доверените работи.
11. Колку конкретно изнесува предложената дополнителна награда на
Претседателот на Одборот на директори во Членот 1 изразена како сума во денари?
11.Во однос на дополнителната награда на Претседателот на Одбор на директори
5% од делот на работите што ќе ги изведува Бетон. Од причина што овој прокет е во тек,
апсолутниот износ на наградата ќе биде познат по неговото завршување.
12. Кои се тие посебно доверени работи на Претстедателот на Одборот на директори
во врска со реализација на договорите за проектот "Боров Дол" во Радовиш? и 13.
Во што конкретно се огледа и изразува посебно успешниот ангажман на
Претстедателот на Одборот на директори во врска со реализација на договорите за
проектот "Боров Дал" во Радовиш?
12 и 13. Како што веќе претходно беше напоменато во одговорот на прашењето 4, 2020
и 2021 година се години на функционирање во пандемија, каде се соочивме со енормни
потешкотии како во реализирањето на постојните проекти, така и во обезбедување на
нови ангажмани, состојба која го афектираше не само ДГ Бетон, туку, претпоставувам,
ви е јасно се однесува на целиот градежен сектор. Оттука, како што беше напоменато,
неопходно беше, целокупниот одбор на директори, и вклучително Претседателот, со
енормни напори и усилби да се обидат да обезбедат нови проекти кои би ги изведувало
друштвото. Особено успешен беше Претседателот на одборот и токму тука се тие како
што наведувате посебно доверени работи – обезбедување на неопходни нови проекти за
премостување на кризата со пандемијата, со користење на лични врски, лични
пријателства, дозволено лобирање и енормно ангажирање. Имено, во енормно тешки
услови, кога пандемијата го имаше својот прв замав, кога владееше општа несигурност
и неизвесност, кога целокупната стопанска и инвестициска активност (може да се каже
и животот воопшто,) Претседателот на одборот на директори успеа, со користење на
претходно наведениот пристап, со преземање на ризици и по сопственото здравје ( се
сеќавате на почетните моменти кога една од мерките беше целосно избегнување на
лични контакти) да издејствува веќе воспоставената соработка со партнерите од
проектот Боров дол (првичната соработка, повторно беше воспоставена по исклучива
заслуга на Претседателот на одборот на директори) десеткратно да се мултиплицира и
надгради и да се склучи договор кој овозможи одличен ангажман на оперативата на ДГ
БЕТОН, а со тоа и сигурен прилив на ликвидни средства во особено тежок период.
14. Колку изнесува вредноста на договорите за работите кои ги извело Друштвото
за проектот "Боров Дол" во Радовиш?

14. Вкупната вредност на сите склучени договори на Друштвото во Проектот Боров Дол
(вклучително и дополнително склучените анекси) изнесува близу 440 милиони денари.
15. Колку изнесува оставрениот профит од работите кои ги извело Друштвото за
проектот "Боров Дол" во Радовиш по години на изведба? и 16. Колку изнесува
Оперативната добивка/Приходи од nродажба (ROS) од работите кои ги извело
Друштвото за проектот "Боров Дол" во Радовиш по години на изведба?
15 и 16. Остварената добивка/загуба по години по првиот договор
-2019 година изнесува -67.556.00 денари
-2020 година изнесува 25.299.228,00 денари
-2021 година изнесува -13.167.759,00 денари
По основ на вториот договор оставрена добивка/загуба по години
-2020 година изнесуваат 121.870.680, 00 денари
-2021 година изнесуваат -93.334.614,00 денари
17. На кој начин и врз основа на кои критериуми е утврдено наградувањето да
биде 5% од вредноста на договорите за работите кои ги изведе Друштвото за
проектот "Боров Дол" во Радовиш?
17. Како што веќе беше одговорено за проектот Хорвачанска, се работи за предлог, а не
утврдена висина. Висината со своја одлука ја определува Собранието на акционери.
Предложено е, во отсуство на законска рамки за висината на наградата, бидејќи Одборот
сметаше дека станува збор за адекватна награда за вложениот ангажман за дополнително
доверените работи.
18. Колку конкретно изнесува предложената дополнителна награда на
Претседателот на Одборот на директори во Членот 2 изразена како сума во денари?
18.Во однос на дополнителната награда на Претседателот на Одбор на директори
5% од реализираниот договор за проектот- објект Боров дол. Со оглед дека сеуште не е
завршен, нема доставена завршна ситуација, апсолутниот износ на наградата ќе биде
познат по целосно примопредавње на објектот.

20. Кој член на Одборот на директори бил воздржан при гласањето по Предлог
одлуката?

20. Воздржан гласал Претседателот на Одборот на директори

